Jan Kosior
Dr Jan Kosior po ukończeniu studiów w 1984 r. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
pracował w Szpitalu Wojskowym w Grudziądzu aż do momentu jego rozwiązania.
Równocześnie z pracą na etacie w Szpitalu Wojskowym godził zatrudnienie na części etatu w
Grudziądzkim Szpitalu Miejskim oraz w Pogotowiu Ratunkowym. Jako ambitny młody lekarz
podjął pracę także w komisjach lekarskich powoływanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Grudziądzu.
Po rozwiązaniu Szpitala Wojskowego rozpoczął pracę pełnoetatową w Szpitalu Miejskim w
Grudziądzu na stanowisku asystenta w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W tym
samym czasie, z trudną sytuacją kadrową i złą opinią publiczną borykało się Pogotowie
Ratunkowe. Dr Kosior podjął wyzwanie i, w tym tak trudnym momencie, został kierownikiem
tej placówki. Jego umiejętności w kierowaniu zespołami ludzkimi i zaangażowanie w sprawy
zdrowotności w regionie pozwoliły mu ustabilizować sytuację kadrową w Pogotowiu.
Kierując się dobrem współpracowników przeprowadził remont gabinetów oraz pomieszczeń
socjalnych dla pracowników Pogotowia. Po tych małych sukcesach został oddelegowany
przez Dyrekcję do „urządzania” nowo powstającego Oddziału Anestezjologii Pediatrycznej, a
po przeprowadzce szpitala do Węgrowa został Zastępcą Ordynatora Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii. W tym czasie wykształcił specjalistów w dziedzinie anestezjologii z
powodzeniem pełniąc funkcję ich kierownika specjalizacji.
Pracę w samorządzie zawodowym lekarzy rozpoczął w 2018 r. Przez lekarzy z okręgu
wyborczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
został wybrany na Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Toruniu. Na zjeździe VIII kadencji delegaci wybrali dra Kosiora na członka
Okręgowej Rady Lekarskiej, a poźniej został jej Wiceprezesem. Powierzono mu także bardzo
odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Delegatury Izby Lekarskiej w Grudziądzu, gdzie
aktywuje i z zaangażowaniem integruje środowisko lekarskie Grudziądza i okolic. W IX
kadencji jest także Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy oraz
członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, a także Wiceprezesem ORL i Przewodniczącym
Delegatury w Grudziądzu.

